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การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (๒) เพื่อศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างหลักพละ ๔ กับการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ 

จงัหวดัสพุรรณบรุ ี(๓) เพือ่น�าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 

โดยประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลภาคสนาม กลุ่มประชากร จ�านวน ๓๘๘ คน โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นท้ังปลายเปิด และ

ปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน ๑๐ รูป/คน 

เป็นการวเิคราะห์เนือ้หา (Content analysis) โดยการวเิคราะห์สภาพทัว่ไปของการบรหิารการพัฒนาตาม

แนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เห็น

องค์ประกอบตามลกัษณะของข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดยอาศยัข้อมลูเชงิคณุภาพมาประกอบการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ตามล�าดับต่อไป

 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ๔.๐๙ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง ๔ ด้าน  

เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ (๑) ปัญญาพละ (ความรู้ ความฉลาด)  

มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ (๓) วิริยพละ (ความเพียร ความขยัน) มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๖  

ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ตามล�าดบั ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัพละ ๔ กบัการบรหิารการพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน (ปัญญาพละ  

วิริยพละ อนวัชชพละ สังคหพละ) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ มีการสร้างมาตรฐานของบุคลากร

เป็นพื้นฐานส�าคัญที่ต้องสร้างบุคลากรประจ�า แนวทางการบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ  

๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การบริหารการพัฒนา 

ด้านนโยบาย ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการท�างานที่ชัดเจนเพื่อความเป็นอันหนี่งอันเดียวกัน  

โดยหน่วยงานยึดมั่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในการท�างาน ด้านแผนงาน พบว่า ควรน�า

เทคนิคการฝึกอบรมท่ีท�าให้เกิดกระบวนการคิดเป็นล�าดับเป็น มีความคิดแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ 

โดยอาศัยวิธีการที่สอดคล้องกับงานที่ท�าเพื่อให้ได้ค�าตอบถูกต้องกับการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

ต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาทีแ่ท้จรงิก่อนการจดัท�าแผน ด้านโครงการ พบว่า ฝึกฝนให้บคุลากรองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถการปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความต้องการของ

ประชาชน กฎระเบียบข้อกฏหมาย รวมทั้งเทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการท�างานในรูปแบบใหม่

ค�าส�าคัญ : การบริหาร; การพัฒนา; พละ ๔; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
 research subject “the development administration according to the four powers 

(bala) of the local government organizations in Don Chedi District, Suphanburi Province” 

It has three objectives (1) To study the state of development administration of local 

administrative organizations in Don Chedi District. (2) To study the relationship between 

the 4 principles of physical education and the development administration of local  

government organizations in Don Chedi District. Suphan Buri Province Suphanburi  

Province This research It is a mixed method research which consists of quantitative  

research. collecting field data population of 388 people using a questionnaire. is a tool 

for collecting information. The questionnaires were both open-ended and closed-ended. 

by finding the frequency, percentage, Mean and Standard Deviation test the hypothesis 

by t-test in case of two groups of variables and the F-value, One-way ANOVA, and  

qualitative research. by in-depth interview From 10 key informants/person, This is  

a content analysis by analyzing the general condition of development management  

according to the guidelines of the 4 principles of physical education of local government 

organizations in Don Chedi District. Suphanburi Province to see the components  

according to the nature of the empirical data by using qualitative data for further  

analysis and synthesis.

 The results of the research found that. The condition of development admini- 

stration of local government organizations in Don Chedi District Suphan Buri Province 

found that overall, it was at a high level of 4.09. When considering each aspect in all  

4 aspects, when classified by aspect, it found that the aspect with the highest mean  

was (1) Panya Physical (Knowledge, Intelligence) had an average of 4. .09. The aspect  

with the lowest mean was (3) Viriyabhala (Perseverance, Diligence) with an average of 

4.06 in all aspects, at a high level, respectively. Relationship between the 4 principles of 
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physical education and development management of local government organizations  

in Don Chedi District Suphan Buri Province found that overall, there is a relationship.  

It was statistically significant at the 0.01 level. When considering each aspect, it was found 

that there were correlations in all aspects (Panya Phla Viriyaphon Anawajchaphon  

Sangkhahapala) with a statistical significance at the 0.01 level. The standard was  

established. of personnel is an important basis for creating permanent personnel.  

Guidelines for development management according to the principles of physical  

education of local government organizations in Don Chedi District Suphan Buri Province 

found that development management. On the policy side, there must be a clear  

promotion and support of work for the sake of unity. The agency adheres to the principles 

of good corporate governance in its work. In terms of plans, it was found that training 

techniques that result in the process of thinking should be applied in sequence. Have  

a holistic, systematic thinking based on a consistent approach to the work done to get 

the right answer with an adherence to legitimacy. The actual condition of the problem 

must be analyzed before making a plan. As for the project, it was found that local  

administrative organization personnel were trained to have the ability to adjust  

themselves to be aware of changes. both in terms of people’s needs rules and  

regulations Including technology that will support the work in a new way. 

Keywords: administration; development; four power bala; local government 
                organization

บทน�า
 การบริหารการพัฒนา เป็นค�าที่เกิดค่อนข้างใหม่ แม้อ้างกันเสมอๆว่า กลุ่มการบริหารเปรียบเทียบ 

(Comparative Administration Group) หรือ CAG รับรู้ค�านี้อย่างเป็นทางการเมื่อต้นทศวรรษ ๑๙๖๐ 

แต่ความจริงขบวนการนี้มีพื้นฐานทางวิชาการมาต้ังแต่สามทศวรรษก่อนหน้านั้น แนวคิดการบริหารการ

พฒันาเดมิมุง่ใช้เฉพาะกบัประเทศก�าลงัพฒันาในเอเชยี แอฟริกาและลาตินอเมริกา แต่ภายหลังนกัวชิาการ

ตีความเพิ่มเติมว่าประเทศพัฒนาแล้วก็สามารถมีการบริหารการพัฒนาได้ ค�าว่า “การบริหารการพัฒนา” 

ตั้งขึ้นโดย กอสวานี (Goswani) เมื่อ ค.ศ.๑๙๕๕ ต่อจากนั้นจึงถูกน�าไปเผย แพร่โดนริกส์ (Riggs) และ 

ไวด์เนอร์ (Weidner) กรอบทางความคิดของการบริหารการพัฒนา มีลักษณะเป็นของตะวันตก โดยมี

แนวคดิดัง้เดิมของยโุรปและสหรัฐอเมรกิา ๒ แนวคิดผสมผสานกนั แนวคดิแรก เป็นแนวคิดทางการบรหิาร
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ทีม่ีผลมาจากวิวัฒนาการของการจัดการอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ (Scientific Management) ทีเ่ริม่เมือ่ช่วง

ต้นศตวรรษที ่๒๐ โดยขบวนการปฏริปูระบบราชการหรอืปฏริปูการบรหิาร ส่วนแนวคดิทีส่อง เป็นแนวคดิ

ที่ใหม่กว่า ได้แก่ แนวคิดในการวางแผนแห่งชาติและการแทรกแซงของรัฐบาล (national planning and 

government interven tionism) ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ ได้แก่ เศรษฐกิจ

ตกต�่าครั้งใหญ่ สงครามโลกครั้งที่สอง และการฟื้นฟูประเทศช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุการณ์ 

พังทลายของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการสร้างระบบการเงินขึ้นมาใหม่ใน ค.ศ.๑๙๔๔ และ 

๑๙๔๕ การบริหารการพัฒนาได้หลอมรวมแนวคิดทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกันเป็นแนวคิดใหม่ แต่ถ้ามอง 

ย้อนไปถงึเหตกุารณ์ในอดตีก่อนหน้านัน้ จะพบว่ามเีหตกุารณ์ทีต่่อเนือ่งกนั ๔ เหตกุารณ์ทีมี่อทิธิพลต่อการ

เกิดแนวคิดการบริหารการพัฒนา
1

 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย หรือระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย์ มีกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหา กษัตริย์

เป็นองค์พระประมขุของประเทศ เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๔๗๕ แต่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ประเทศไทย

ยงัเป็นประชาธปิไตยทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัการ มกีารปฏวิตัริฐัประหารยดึอ�านาจตัง้คณะรฐับาลและก�าหนด

บทบัญญัติขึ้นเอง ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพดังที่ควรจะเป็น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครอง 

ในแบบรัฐเด่ียวท่ีมีการรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง การบริหารจัดการของรัฐจึงมุ่งรวมอ�านาจ�าไว้ท่ี 

ส่วนกลางมากกว่าจะกระจายอ�านาจให้แก่ท้องถิ่นสู่ประชาชน
2

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิด 

ขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจด�าเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ 

ความส�าคญัต่อการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิตักิารปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมโดยท้องถิน่
3
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ระบุให้เห็นอย่างเป็นล�าดับเพื่อประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแก่ประชาชน ไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง

ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น และมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ

 1
 Nef Jorge, and Dwivedi, O.P., “Development theory and administration : A Fence around  

an empty lot”, Indian Journal of Public Administration. 1,27 (1981), pp. 42-66.

 2
 ผศ.ดร.สวิุน ทองป้ัน, นางสาวมารสิา ไสวงาม, “รปูแบบการบรหิารจดัการสภาพลเมอืงเชิงพทุธ จงัหวดัขอนแก่น”, 

ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร,์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๑.

 3
 โกวิทย์ พวงงาม. “การปกครองท้องถ่ินไทย”, เอกสารต�าราหลักประกอบการเรียนการสอนหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, สาขาการปกครองท้องถิ่น วิชาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑.
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255การบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

ส่วนท้องถิน่ หรอืส่วนได้เสยีส�าคญัอืน่ใดทีเ่กีย่วกับตนหรือชมุชนท้องถิน่ และมสิีทธิแสดงความคดิเหน็ของ

ตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว มีสิทธิติดตามและร้องขอให้มี

การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4
 

และประชาชนมีหน้าที่ป้องกันรักษาผลประโยชน์

ผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย5
 

  การศึกษาวิจัย ความรู้รักความสามัคคี การเรียนรู้ การปลูกจิตส�านึก การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ก็ถือ

ได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่รัฐต้องด�าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและวางแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดับท้องถิน่ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดท�า

บรกิารสาธารณะและมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐัทกุระดับในรูปแบบองค์กร

ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย ส่งเสริมให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการ

เมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6
 

 ในปัจจบัุนนี ้จะได้เหน็ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ได้ประสบกบัปัญหาอย่างมากเกีย่วกบัการ

บริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเพาะ การไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย 

แผนงานและโครงการ มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

การไม่ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการตามที่ได้ก�าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจในการน�าหลักพุทธธรรมทาง

พระพุทธศาสนา คือ หลักพละ ๔ มาใช้ในการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอ

แนวทางในการบริหารการพัฒนาในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 4
 ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา, “รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐”(ฉบบัเต็ม), หน้า ๑๗.

 5
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.

 6
 รินทอง แก้วทุม, “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม”,  

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอ�าเภอดอนเจดีย์ จงัหวดั

สุพรรณบุรี

 ๒.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักพละ ๔ กับการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๓.  เพื่อน�าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยประกอบด้วย

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพุทธศาสนิกชน 

จนวน ๓๘๘ คน วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านนโยบาย  

(๒) ด้านแผนงาน (๓) ด้านโครงการ ถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale) และการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key-Informant) จ�านวน ๑๐ รปู/คน เป็นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)

ผลการวิจัย
 สภาพการบรหิารการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ�านวน ๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๗ มีอายุ  

๓๖ - ๔๐ ปี มีจ�านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๕ มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี มีจ�านวน 

๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๘ มีอาชีพ พนักงานบริษัท มีจ�านวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๔  

และมีรายได้ระหว่าง ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท มีจ�านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓

  ๑) ระดับการบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ๔.๐๙ เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านทั้ง ๔ ด้าน 

  ๒) ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัพละ ๔ กบัการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า หลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับกับการบริหารการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน  

18. ����������������� (���.�������� 250-261).indd   256 11/29/2022   12:21:29 PM



257การบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความ

สัมพันธ์กับการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน (ปัญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ สังคหพละ) มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

๐.๐๑ มีการสร้างมาตรฐานของบุคลากรเป็นพื้นฐานส�าคัญที่ต้องสร้างบุคลากรประจ�า

  ๓)  แนวการบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านปัญญาพละ (ความรู้ ความฉลาด) พบว่า เป็นหลักธรรมที่สามารถ

น�ามาใช้เป็นหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้กบับคุคลทีท่�าหน้าที ่รวมท้ังในการก�าหนดคณุสมบตั ิในการท�างาน

ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งก�าลังจิตใจและสติปัญญา โดยการยึดหลักธรรมเป็นหลักในการท�างาน นับได้ว่า

เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานตามหลักสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ด้านวริยิพละ (ความเพยีร ความขยนั) พบว่า การพฒันาให้บคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้อง

มีความขยันมุ่งมั่นทุ่มเท การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมและตัวบุคลากรองค์กรเองก็ต้องให้ความสนใจ 

ตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเช่ือ จึงจะเกิดความทุ่มเท มาเป็นรูปแบบในการท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ สิ่งใดท�าซ�้า ๆ บ่อย ๆ ก็จะเกิดเป็นนิสัย จะเกิดเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในที่สุด

 ด้านอนวัชชพละ (ความสุจริตหรือก�าลังความบริสุทธ์ิ) พบว่า การบริหารการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยพลงัความสจุรติหรอืพลังความบริสุทธิ ์เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรรมด้วยวธิกีาร

เข้ารับการฝึกอบรมบ่อยๆ จึงจะเกิดการพัฒนา

 ด้านสังคหพละ (การสงเคราะห์) พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงจะ

เกิดพลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์

 ด้านนโยบาย พบว่า การน�าเอาหลักพละ ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถน�ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กับบุคคลที่ท�าหน้าที่ รวมท้ังในการก�าหนดคุณสมบัติ ในการท�างานที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง

ก�าลังจิตใจและสติปัญญา โดยการยึดหลักธรรมเป็นหลักในการท�างาน ด้านนโยบายหน่วยงานต้องมีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการท�างานที่ชัดเจนเพื่อความเป็นอันหนี่งอันเดียวกัน โดยหน่วยงานยึดมั่นตามหลัก

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ใีนการท�างาน มนีโยบายตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ต้องมีการน�านโยบายมาสู่ภาคปฏิบัติหน่วยงานจะยึดถือประชาชนเป็นหลัก มีบุคลากรที่มีความรู ้ 

ความสามารถในเรื่องของนโยบายอย่างแท้จริง

 ด้านแผนงาน พบว่า ควรน�าเทคนิคการฝึกอบรมที่ท�าให้เกิดกระบวนการคิดเป็นล�าดับเป็นผู้มีเหต ุ

มีผล มีความคิดแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ มีระบบการคิดที่อาศัยวิธีการที่สอดคล้องกับงานที่ท�าเพื่อ 

ให้ได้ค�าตอบถูกต้องกับการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมหน่วยงานองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงก่อนการจัดท�าแผน โดยมีพลังความเชื่อในการยึดมั่น

ในความถูกต้องชอบธรรม และมีการน�าเอาพันธกิจของหน่วยงานมาแปลงเป็นแผนงานเพ่ือน�าไปสู่การ
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ปฏิบัติ มีจริยธรรมมีความเห็น มีความรู้ มีความเข้าใจ มีการหยั่งรู้เหตุผล เมื่อท�าโครงการกิจเรียบร้อย 

ควรมีการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนงาน เพ่ือน�ามาวางแผนในการพัฒนาการโดยต้องวินิจฉัย 

ไตร่ตรอง ตรวจสอบ 

 ด้านโครงการ พบว่า ต้องมีการใช้เทคนิคจากการฝึกอบรมที่ท�าให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นล�าดับ 

มเีหตมุผีลและมวีธิกีารคดิทีอ่าศยัวธิกีารทีส่อดคล้องกบังานทีท่�าเพ่ือให้ได้ค�าตอบถกูต้องกบัความเป็นจริง

ตามภาระกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ท่ีเป็นจริงตามสภาวะการณ์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่และมคีวามเป็นมาตราฐานสากลของงานในภาระหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฝึกฝน

ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถการปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน

ความต้องการของประชาชน กฎระเบียบข้อกฏหมาย รวมทัง้เทคโนโลยทีีจ่ะมาสนบัสนนุให้เกดิการท�างาน

ในรูปแบบใหม่ที่จะสามารถท�าให้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อภิปรายผล
 จากการสรุปผลการวิจัยเร่ือง“การบริหารการพัฒนาตามแนวทางของหลักพละ ๔ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน คือ

  ๑)  การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย การบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ�าเภอดอนเจดย์ี จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก โดยการบริหารการพัฒนา ด้านนโยบาย 

อยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่าการบริหารการพัฒนาด้านนี้หน่วยงานมีการส่งเสริมและสนับสนุน 

การท�างานท่ีชัดเจนท�าให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือของประชาชน สอดคล้องกับการศึกษาของ สามารถ บุญรัตน ์ 

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน”  

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทุกระดับและสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบทบาทสตรีทั้ง ๔ ด้าน หลักการส่วนใหญ่จะมีนโยบาย แผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา

บทบาทสตรี การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อสังคม 

การจัดสวัสดกิารแก่เดก็ ผูด้้อยโอกาส คนชราและผูพ้กิาร เป็นต้น หลกัศลีจะมเีป็นยดึถอืกฎหมาย ระเบยีบ 

กติกา ข้อบังคับและค�าสั่งต่างๆ ซึ่งเป็นการการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง การส่งเสรมิการปฏบัิตตินเป็นแบบอย่าง ของบทบาทสตรทีีด่ต่ีอสงัคม และพฒันางานให้เกดิ

ประสิทธิภาพในทางรูปธรรมมากที่สุดพร้อมทั้งการให้การศึกษาแก่สตรีท้ังทางตรงและทางอ้อมและ 

การเรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริงเพื่อการปรับใช้อย่างเหมาะสม
7
 

 7
 สามารถ บุญรัตน์, “การบริหารการพัฒนาสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ข.
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   ๒)  การบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงาน การบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนมีการน�าเอาพันธกิจของ 

หน่วยงานมาแปลงเป็นแผนงานเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานมีการติดตาม ประเมินผลปรับปรุงแผน

งานเพื่อน�ามาวางแผนในการพัฒนา และหน่วยงานเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารในพ้ืนท่ีในท้องถ่ิน 

ของตนเอง อยู่ในระดับมากเท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทอง แก้วทุม ได้ท�าการศึกษาวิจัย 

เรื่อง การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า  

(๑) สภาพการบรหิารการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ด้าน โครงการ 

มีการพจิารณาจดัท�าโครงการและกจิกรรมร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารท้องถ่ินและประชาชนในพืน้ที ่แนวทาง

การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ในการ

ก�าหนดการบริหารการพัฒนา ด้านแผนงาน โครงการ จะต้องมีการบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมมาใช้

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการจัดท�าประชาคมเกี่ยวกับการบริหาร 

การพัฒนา
8
 

  ๓) การบรหิารการพฒันา ด้าน โครงการ การพฒันาสมรรถนะการบรหิารงานตามหลกัอทิธบิาท 

๔ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก หน่วยงานมีการส่งเสริมในการจัดกิจกรรม โครงการ ให้ประชาชนเข้าร่วมอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทอง แก้วทุม ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า การบริหารการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเริม่ต้นจากการส่วนร่วมของประชาชนทกุภาคส่วนโดยเฉพาะจะต้องมพีระสงฆ์

เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทั้งนี้ ในการก�าหนดการบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบาย  

แผนงาน โครงการ จะต้องมีการบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมมาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการจัดท�าประชาคมเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ (๑) แนวทาง

การบริหารการพัฒนาด้าน นโยบายเชิงพุทธ (๒) แนวทางการบริหารการพัฒนา ด้าน แผนงานเชิงพุทธ 

และ แนวทางการบริหารการพัฒนา (๓) ด้านโครงการเชิงพุทธ ใน ๓ ด้านดังกล่าวมานี้ มีการบูรณาการ

ร่วมกับหลักพุทธธรรม ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ทั้ง ๓ นี้ เป็นแนวทางของการบริหารการพัฒนา

เชิงพุทธทีเ่ป็นองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวิจยัและเป็นองค์ความรู้ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการช่วยส่งเสรมิการบรหิาร

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
9

 8
 รินทอง แก้วทุม, “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม”,  

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า 

ก-ข.

 9
 รินทอง แก้วทุม, “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม”,  

พทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์, (มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๙), หน้า ก-ข.
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ๑.  การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ แผนงานเชิงพุทธ โครงการเชิงพุทธ จะต้อง

ค�านึงถึงการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนา 

   ๒.  การบริหารการพัฒนา ด้าน นโยบายเชิงพุทธ แผนงานเชิงพุทธ โครงการเชิงพุทธ จะต้อง

ค�านึงถึงการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการร่วมกับหลักธรรมค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายเชิงพุทธ แผนงาน

เชิงพุทธ และโครงการเชิงพุทธ

  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

  ๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรน�านโยบายเชงิพทุธ แผนงานเชงิพทุธ และโครงการเชิงพทุธ 

ไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรของตน

   ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรน�านโยบายเชงิพทุธ แผนงานเชงิพทุธ และโครงการเชิงพทุธ 

ไปจัดท�าเป็นคู่มือให้บุคลากรไว้ศึกษา

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑.  ควรท�าการวิจัย ต่อยอดการพัฒนารูปแบบของการบริหารการพัฒนาในด้านอื่นๆ ให้มากยิ่ง

ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ๒.  ควรศึกษาการบริหารการพัฒนาของบุคลากรในท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน

  ๓.  ควรมกีารศกึษาการบรหิารการพัฒนาขององค์ประกอบอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ�าเภออื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณ
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